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خبـر

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

شمار مرگومیر کرونایی در اروپا از مرز  ۲میلیون نفر گذشت

سازمان جهانی بهداشت در بیانیه تازهای اعالم کرد
که مرگ بیش از دو میلیون نفر در اروپا در پی ابتال
به بیماری کووید ۱۹-تایید شده است.
به گزارش سپید ،خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه
به نقل از بیانیه دفتر اروپایی این سازمان نوشت:
«یک مرز ویرانگر و شوم از تلفات این بیماری در
تسرگذاشتهشدوبنابرگزارشهای
منطقهاروپاپش 
تایید شده ،شمار قربانیان کووید در این منطقه از
دو میلیون نفر گذشت».
بنابر دادههای رسمی در سازمان جهانی بهداشت
از مجموع  ۲۱۸میلیون و  ۲۲۵هزار و  ۲۹۴بیمار

ثبت شده در اروپا ،دستکم دو میلیون و  ۲۰۰هزار
و  ۵۸بیمار در پی عوارض ابتال به ویروس کرونا
جان خود را از دست دادهاند.منطقه اروپا شامل
 ۵۳کشور میشود که زیرساختهای بهداشت و
درمانی،نیرویانسانیوبافتجمعیتیمتفاوتیدارند.
بهگزارشآناتولی،سازمانجهانیبهداشتدربخش
پایانیبیانیهروزپنجشنبهخودهمچنینابرازامیدواری
کرده است که در صورت همکاری کشورها ،آماده
نگهداشتننظامهایبهداشتودرمانونیزمحافظت
از آسیب پذیرترین افراد جامعه ،میتوان از مرحله
حاد بیماری عبور کرد.ایسنا

کره شمالی اولین تلفات کرونایی خود را اعالم کرد
کره شمالی اولین مورد رسمی مرگ بر اثر ابتال
به ویروس کرونا را در محدوده مرزهای خود
اعالم کرده و خبرگزاری رسمی این کشور نیز
گفته است که دهها هزار نفر از مردم ،دچار تب
و عالئم بیماری شدهاند.
به گزارش سپید ،روز جمعه رسانه دولتی کره
شمالی اعالم کرد که شش نفر در این کشور
بعد از بروز تب شدید جان خود را از دست
دادهاند و در این میان تست کووید ۱۹یک نفر
مثبت بوده است.
براساسگزارشاینرسانه،بیمارانتبدارقرنطینه
میشوند و تحت مراقبت و درمان قرار میگیرند.
در حالی که برخی متخصصان معتقدند ویروس
کرونا پیش از این هم در کره شمالی وجود داشته،
مقامهای دولتی پیونگ یانگ روز پنجشنبه برای
اولین بار ،نخستین مورد رسمی ابتال به کووید۱۹
را اعالم کردند.
به گفته این مقامها ،سویه اومیکرون ویروس کرونا
در پایتخت شایع شده و مقررات قرنطینه در پی

آن اعالم شده است .با این حال تعداد دقیق موارد
ابتال گزارش نشده است.هرچند رسانه دولتی این
کشورگزارشدادکههمهگیریازمحدودهپایتخت
فراتر رفته و تبی که دلیل آن هنوز نامشخص است

از اواخر ماه آوریل در کشور شایع شده است.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی میگوید نزدیک به
۳۵۰هزار نفر به این تب مبتال شدهاند اما مشخص
نمیکند که چه تعداد تست تشخیصی کرونا در

این میان مثبت بوده است.
تحلیلگرانمیگویندتازهترینآماراعالمشدهاز
سوی رسان ه دولتی که در آن از تبی نامعلوم در کل
کشور شایع شده احتماال از دشواری کره شمالی
در مقابله با شیوعی بیسابقه حکایت میکند.
خبرگزاری دولتی کره شمالی میگوید رهبر
این کشور برای مهار ویروس فوریت حداکثری
اعالم کرده که ظاهرا شامل قرنطینههای محلی
و محدودیت تجمع در اماکن کاری میشود.
بنابر گزارش شبکه خبری بیبی سی ،جمعیت
 ۲۵میلیون نفری کره شمالی به دلیل نبود برنامه
واکسیناسیون در برابر بیماری آسیبپذیر است
و به نظام درمانی مناسبی نیز دسترسی ندارد.
بهگزارشایسنا،سالگذشتهکرهشمالیپیشنهاد
جامعه بینالمللی را برای تامین میلیونها دوز
واکسن آسترازنکا و واکسن ساخت چین رد کرد
و در عوض مدعی شد که با بستن مرزهایش در
ابتدای سال  ۲۰۲۰توانسته ویروس کووید۱۹
را مهار کند.

چند توصیه درباره سرخک
سازمان جهانی بهداشت اخیرا نسبت به
همهگیری احتمالی سرخک در کودکان در
برخی از مناطق دنیا و به دنبال کاهش میزان
واکسیناسیون هشدار داده است.
به گزارش سپید ،سرخک معموال با نشانههای
شبیه سرماخوردگی شروع میشود و سپس
نشانههای پوستی در چند روز پس از آغاز
بیماری بروز میکنند.
شناختن عوارض این بیماری ویروسی و
بسیار واگیردار میتواند به آمادگی به موقع
در برابر شیوع آن در میان اعضای خانوادهها
یا در جامعه کمک کند.
«سازمان خدمات بهداشت عمومی انگلیس»
نیز در این باره هشدار میدهد که اگر فرد
هر دو دوز واکسن «امامآر» ( )MMRرا
دریافت کرده یا قبال سرخک گرفته باشد،
بعید است که نشانههایش مربوط به سرخک
باشد با این حال توصیه اصلی این است که
با بروز عالئم اولیه به پزشک رجوع شود.

اولین بار کهیر و لکههای پوستی ظاهر میشود
به کودکستان ،مدرسه یا محل کار نروند.
افراد بیمار نیز باید از تماس نزدیک با
نوزادان ،زنان باردار یا افرادی که سیستم
ایمنی ضعیفی دارند ،بپرهیزند.

چند توصیه بهداشت عمومی درباره
سرخک
به نوشته روزنامه ایندیپندنت ،سازمان
خدمات بهداشت عمومی انگلیس توصیه
میکند کسانی که با بیمار مبتال به سرخک
تماس داشتهاند به پزشک مراجعه کنند،
آب زیاد بنوشند و کامال استراحت کنند.

به توصیه کارشناسان میتوان برای کاهش تب
باال نیز «پاراسیتامول» یا ایبوپروفن مصرف
کرد اما همچنین هشدار میدهند که افراد
زیر  ۱۶سال نباید آسپرین مصرف کنند.
سازمان خدمات بهداشت عمومی انگلیس
همچنین به افرادی که سرخک دارند توصیه
میکند که دستکم تا چهار روز از زمانی که

نشانههای اولیه ابتال به سرخک
نشانههای اولیه از احتمال ابتال به سرخک
شامل دمای باالی بدن ،آبریزش یا
گرفتگیبینی ،سرفه یا عطسه و همچنین
آبریزش همراه با درد و سرخیِ چشمها
هستند.
همچنین احتماال چند روز بعد ،دانههای
سفید کوچکی داخل دهان  -قسمت داخلی
گونهها یا لبها  -آشکار میشود.
انتظار میرود کهیر و جوشهای لکه مانند
و برجستهای که معموال خارش ندارند روی
سطح پوست تمام بدن ظاهر شوند.
بعالوه حدود یک هفته طول میکشد که
نشانههای سرخک کاهش یابد.ایسنا

